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Primeira etapa benefi ciará moradores do Colina Verde, São Marcos e 
arredores; obra se arrastou por 7 anos e, em apenas 6 meses, fi nalizou os 

50% que faltavam - Leia + Pág. 11

Hori 
entrega 

rotatória e 
contorno 

sul do anel 
viário

Obra é fruto 
de parceria 

da Prefeitura e 
Fundo Nacional 

de Saúde

Jaboticabal 
ganha novo 

posto de saúde 
– CIAF IX

Estação de Eventos “Cora Coralina” registrou grande público nos seis dias de evento

35ª Festa do Quitute e Expofeira de Arte e Artesanato 
cumpre seu papel solidário e reúne as famílias
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Cultura reorganiza unidade para atender mais e melhor - Leia + Pág. 11

Escola de Arte atende 458 alunos 
40% a mais que em 2016

Hasteamento da bandeira 
marca comemoração 

dos 189 anos de Jaboticabal

Prefeitura convida população 
para discutir Plano de 

Mobilidade Urbana

Jaboticabal 
concentra 

esforços para 
se tornar 
Município 

de Interesse 
Turístico

Plano Diretor 
de Turismo será 

entregue no fi nal 
de julho

Visitantes poderão 
conhecer o Museu 
Histórico “Aloísio de 
Almeida” e a Casa 
do Artesão “Dorival 

Taliberti”

“Rota da 
Arte” faz de 
Jaboticabal 

atrativo 
cultural 

no Estado de 
São Paulo

Palestrantes 
de renome e 

tenores da Cia 
Minaz conduzem 

o Fórum da 
Educação a 

partir do dia 24
Evento chega a 12ª 
edição; serão três 

dias de programação 
gratuita
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FIQUE SABENDO
Senac Jaboticabal promove atividades gratuitas para o Dia dos Pais

Capacitar lojistas e 
gerar experiências espe-
ciais e inesquecíveis para 
a comunidade é a propos-
ta das ações promovidas 
pelos parceiros Senac, 
ACIAJA, CDL, Sincomércio 
e Unimed nas principais 
datas comemorativas do 
ano. Para o Dia dos Pais, 
as atividades gratuitas 
e abertas ao público já 

estão programadas e ini-
ciam no dia 28 de julho. 

Os interessados pode-
rão participar de aulas 
como: Ambiente sua loja 
para o Dia dos Pais; Ofi -
cina Universo Masculino 
- barba, cabelo e bigode; 
Aula de Culinária: pais e 
fi lhos também cozinham; 
Campeonato de Games; 
e Ofi cina de Artesanato, 
para a confecção de lem-
brancinhas. Cada ativida-
de acontecerá num lugar 
específi co. 

A programação cultural 
da Promoção Prêmios o 
Ano Inteiro do Comércio 

de Jaboticabal conta ainda 
com um especial do Dia 
dos Pais na Quinta no Mu-
seu e orientações sobre 
a saúde com aferição de 
pressão arterial, teste de 
glicemia e cálculo do IMC.

Para participar, é ne-
cessário efetuar inscrição 
prévia somente para o 
workshop Ambiente sua 
Loja para o Dia Dos Pais 
e para a ofi cina Universo 
Masculino. As demais ati-
vidades têm vagas limita-
das, mas não dependem 
de confi rmação. Mais in-
formações pelo telefone 
(16) 3209-2800 ou direta-

mente no Senac, ou com a 
Aciaja, pelo telefone (16) 
3202-0315.

Serviço:
Workshop: Ambiente sua 

Loja para o Dia Dos Pais
Data: 28/7
Horário: 19 às 22 horas
Inscrições: jabotica-

bal@sp.senac.br ou (16) 
3209-2800

Local: Senac.Jabotica-
bal – Rua 24 de maio, 831

Ofi cina Universo Mas-
culino - barba, cabelo e 
bigode

Data: 10/8
Horário: 15 horas às 

16h30

Inscrições: jabotica-
bal@sp.senac.br ou (16) 
3209-2800

Local: TKR Barbearia - 
Avenida General Glicério, 
953

Quinta no Museu – Es-
pecial Dia Dos Pais

Data: 10/8
Horário: 19h30 às 

21h30
Local: Museu Histórico 

de Jaboticabal
Aula de Culinária: pais 

e fi lhos também cozi-
nham

Data: 10/8
Horário: 19 às 21 horas
Local: Lar Santo André - 

Avenida General Glicério, 
711 

Ofi cina de Artesanato 
Data: 11 e 12/8                              
Horário: 13h30 às 

16h30; 9 às 13 horas, res-
pectivamente

Local: Praça Nove de 
Julho

Campeonato de Games 
Data: 11/8
Horário: 19 às 21 horas
Local: Senac.Jabotica-

bal – Rua 24 de maio, 831
Sessão Saúde Unimed
Data: 12/8
Horário: 9 às 13 horas
Local: Praça Nove de 

Julho

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Re-
gistro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pes-
soa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartó-
rio estabelecido à Avenida Major Novaes, 535, Centro, 
Fone(016)3202-3015. 

 

   FAZ SABER a todos quantos virem 
o presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem pos-
sa interessar que FRANCO BORSARI, RG nº 18.695.366-5-
SSP/SP, CPF nº 108.993.488/23, engenheiro agrônomo, casa-
do sob  regime da separação convencional de bens, na vigência 
da Lei nº 6.515/77, com Amália Cristina Piazentim Borsari, 
RG nº 27.185.175-2-SSP/SP, CPF nº 317.030.448/86, ambos 
brasileiros, residente e domiciliado nesta cidade, na Avenida 
13 de Maio, número 229, centro, depositou nesta Serventia, 
conforme prenotação nº 156.055, os documentos exigidos 
pelo art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 
1.979, para o registro do Desmembramento do imóvel deno-
minado “BORSARI”, situado  nesta cidade e comarca de Ja-
boticabal, objeto da matricula nº 41.566, livro 2RG, com área 
de 8.390,08 metros quadrados, cuja exata localização acha-se 
retratada no desenho abaixo. O desmembramento que contém 
24 (vinte e quatro) lotes, foi aprovado pela Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal, conforme Decreto Municipal nº 6.557, de 
20 de dezembro de 2016, onde consta que já foram realiza-
das todas as obras de infraestrutura exigidas pelo município, 
tendo obtido em 31 de janeiro de 2017, junto ao GRAPRO-
HAB, a Dispensa de análise, conforme expediente número 
0087/17. Para conhecimento de todos, expede-se o presente 
edital, que será publicado em jornal de circulação no local 
do empreendimento, por três dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo de quinze dias, contados da 
última publicação, nos termos do art. 19, da citada Lei Federal 
n. 6.766/79. Jaboticabal, 10 de julho de 2017. Eu, José Pedro 
Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei, subscrevi.

Atividades para a família 
no Jaboticabal Shopping

A Feira do Livro, que 
está acontecendo no Ja-
boticabal Shopping, vai 
até dia 14 de agosto. Este 
evento de grande su-
cesso, proporciona  aos 
apaixonados pela leitu-
ra, a oportunidade de 
adquirir livros incríveis 
da literatura nacional e 
mundial.

Além disso, no último 
dia 12, o shopping rece-
beu a visita dos super 
heróis (Homem de Ferro, 
Capitão América, Thor, 
Homem Aranha, Venon, 
Batman e Mulher Maravi-
lha), com a participação 
especial da turma dos 
Star Wars. Este evento faz 
parte da programação de 
férias. É algo diferente 
para a família, elabora-
do especialmente para a 
criançada se divertir to-
das as quartas-feiras.

Fazendo parte do ca-
lendário de eventos, no 

dia 19 de julho, a partir 
das 19 horas, as crianças 
assistiram o teatro com 
sessão de fotos com as 
princesas. E para come-
morar o Dia do Amigo, 
o Jaboticabal Shopping 
apresentou O Melhor do 
Forró e Baião, com a Ban-
da Mala e Cuia. Este show 
foi realizado na Praça 
de Alimentação,no últi-
mo dia 20, a partir das 
20h30.

E por fi m, no dia 26, a 
partir das 20 horas, uma 
super atração para todas 
as idades. A apresenta-
ção do Mágico Diarkan 
Junior. É um dia de pura 
magia!

Aproveite! Traga a fa-
mília e os amigos para 
curtir momentos espe-
ciais. Com certeza, as 
crianças terão boas his-
tórias para contar aos 
amigos, no retorno das 
férias escolares. 
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A força da pesquisa agropecuária paulista

O governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, 
liberou na semana passada 
um recurso do Fundo Estadu-
al de Defesa dos Interesses 
Difusos (FID), da Secretaria 
da Justiça e Defesa da Cida-
dania, no montante de R$ 
2.246.769,40 para o Institu-
to Biológico (IB) desenvolver 
projeto de pesquisa para mo-
nitorar os impactos ambien-
tais da aplicação de agroquí-
micos em áreas agrícolas. Em 
maio, o governador já havia 
destinado nada menos do 
que R$ 120 milhões – dentro 
de programa da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp) – para 
modernização dos 20 insti-
tutos de pesquisa paulistas.

cia Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (Apta) e os 
seis institutos de pesquisa 
da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento: Agronômi-
co (IAC), Biológico (IB), de 
Economia Agrícola (IEA), de 
Pesca (IP), de Tecnologia de 
Alimentos (Ital) e de Zootec-
nia (IZ).

Instituições de pesquisa 
que garantem retorno à so-
ciedade de até 11 vezes o 
valor investido. Com base na 
análise de 48 tecnologias de-
senvolvidas pelos seis insti-
tutos e 14 polos de pesquisa 
ligados à Apta fi cou consta-
tado que a cada R$ 1 inves-
tido, a Agência retornou R$ 
11,40 para a sociedade no 
biênio 2014/2015.

Em 2016, foram realizadas 
378.332 análises laborato-
riais. A Apta reúne cerca de 
220 normas e procedimen-
tos laboratoriais certifi cados 
ou acreditados pelo Inmetro 
com a norma ISO 17025, re-
lacionada à qualidade.

Além disso, o IAC também 
disponibiliza e transfere ao 
setor de produção semen-
tes básicas e porta-enxertos, 
que são transferidas ao setor 
produtivo. Em 2016, foram 
disponibilizados 403.698 
quilos de sementes genéticas 

A expectativa é que o pro-
jeto “Impactos ambientais na 
aplicação de agroquímicos 
em áreas agrícolas” tenha 
duração de três anos. É um 
trabalho que já vem sendo 
muito bem realizado pelos 
pesquisadores do Biológico, 
e que agora ganha novo fô-
lego. As análises são feitas 
em várias fases, depurando 
a amostra do vegetal até sua 
composição para verifi car o 
tipo e a quantidade de agro-
químicos aplicados naque-
le produto. É segurança na 
mesa do consumidor.

Fomentar uma iniciativa 
tão importante é a compro-
vação do olhar atencioso do 
governo paulista para a pes-
quisa agropecuária, respon-
sável por ganhos ambientais, 
sociais e econômicos na pro-
dução de nosso Estado. É um 
recurso investido em pesqui-
sa que apresenta resultados 
sólidos, mostra sua relevân-
cia e essencialidade para o 
agricultor paulista aumentar 
a renda, agregar valor e res-
peitar a natureza.

Os R$ 120 milhões libe-
rados em maio por meio de 
fi nanciamento junto à Fun-
dação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fa-
pesp) benefi cia nossa Agên-

e, aproximadamente, 200 mil 
borbulhas, transferidas ao 
setor citrícola.

Nas 28 unidades da Apta 
Regional, cresceu a capta-
ção de recursos oriundos da 
prestação de serviço e co-
mercialização de insumos 
de pesquisa, uma forma de 
transferência de tecnologia. 
Um exemplo, é a venda de 
ovos embrionados de trutas 
para truticultores de todo 
Brasil, realizada pela Unida-
de de Pesquisa de Campos 
do Jordão.

Outro exemplo é a comer-
cialização de abelhas rainhas 
para apicultores de todo o 
Brasil. A Apta Regional é a 
única instituição pública do 
País que realiza esse traba-
lho. Para as condições pau-
listas, a troca periódica das 
abelhas rainhas representa 
de 15 a 30 kg de mel a mais 
por colmeia por ano.

Mesmo assim os investi-
mentos não pararam. No Ins-
tituto Agronômico foram in-
vestidos R$ 3,4 milhões em 
2016. Realizou-se reforma e 
adequação do Laboratório de 
Fisiologia Vegetal e Tecnolo-
gia de Pós-colheita: valor de 
R$ 715 mil; reforma do Qua-
rentenário IAC: custo de R$ 
188 mil; reforma de estrutura 

para ampliação do Programa 
Feijão IAC: R$ 100 mil; recu-
peração da rede elétrica: R$ 
1 milhão; reparo no prédio 
de Ecofi siologia e Biofísica: 
R$ 334 mil; obras no Centro 
de Cana: R$ 180 mil – além 
de R$ 880 mil investidos na 
aquisição de equipamentos.

Para 2017, a previsão é de 
um valor cerca de 30% maior: 
R$ 4,3 milhões. Dinheiro que 
será usado pelo IAC para re-
forma nos laboratórios de 
Biotecnologia, Laboratório 
de Fitoquímica e Laborató-
rio do Centro de Café:  R$ 
1,6 milhão; reforma do Pré-
dio de Sementes e constru-
ção de galpão de armazena-
mento: R$ 800 mil; reforma 
da estrutura dos prédios do 
Centro de Horticultura e do 
Centro de Genética: R$ 910 
mil; reforma no sistema de 
irrigação da Fazenda Santa 
Elisa: R$ 100 mil; Centro de 
Citricultura e Centro de Fru-
tas: R$ 520 mil; reforma do 
Quarentenário IAC: R$ 300 
mil.

O Instituto de Zootecnia 
deve triplicar os investi-
mentos recebidos. Em 2016, 
foram R$ 336.252 para mo-
dernização da Sala de Ma-
nipulação de Amostras (R$ 
69.252) e adequação do La-

PASSAR ADIANTE?

O Senhor Jesus, havia 
acabado de multiplicar os 
pães e os peixes, para ali-
mentar uma grande multi-
dão de homens e mulheres, 
fora as crianças. Depois Ele 

benção. Jesus não entrou 
na sua vida por acaso, mas 
foi plano de Deus para sua 
vida. Não se preocupe se 
as coisas não estão aconte-
cendo como você planejou, 
continue seguindo em fren-
te. Há momentos que você 
vai querer desistir, porque 
os obstáculos vão parecer 
imensos e você não verá ne-
nhuma saída, mas o Senhor 
sempre estará com você. Os 
discípulos também não en-
tenderam quando Jesus os 
obrigou a entrar no barco e 
passar para outro lado. Eles 
foram com muito medo, 
porque eles eram pescado-

ordenou que seus discí-
pulos fossem para o outro 
lado do mar, enquanto ele 
despedia da multidão. Foi 
maravilhoso aquele dia. As 
pessoas voltaram para suas 
casas bem alimentadas, fi-
sicamente e espiritualmen-
te e ninguém ficou sem 
receber a benção. Quando 
você esta com o Senhor Je-
sus, pode esperar grandes 
coisas. Ele supre todas as 
suas necessidades e lhe 
dá muito mais do que você 
tem pedido, basta somente 
você confiar Nele. Não dei-
xe o inimigo lhe roubar esta 
oportunidade de ser uma 

res e conheciam muito bem 
o mar e sabiam que o mar 
não estava bom para ser 
atravessado. Mesmo con-
trariados, eles obedeceram. 
Jesus ficou em terra des-
pedindo do povo, depois 
subiu ao monte e ficou em 
oração, na quarta vigília da 
noite (três horas da madru-
gada). Ele viu os discípulos 
remando com muita dificul-
dade, e foi ao encontro de-
les e queria Passar Adiante. 
Quando eles viram (Jesus), 
ficaram apavorados e pen-
saram que era um fantasma 
e deram grandes gritos, mas 
Jesus disse: Sou! Não te-

nham medo! Eles disseram: 
Se o Senhor entra no barco. 
Jesus não queria, mas de 
tanto eles insistirem, Je-
sus entrou e a tempestade 
parou. Quando você esti-
ver passando por alguma 
luta, não fique desespera-
do nem afadigado, apenas 
confia nas promessas que o 
Senhor tem falando ao seu 
coração, que nunca te dei-
xaria, nem te abandonaria. 
Eles não entenderam a mul-
tiplicação dos pães, porque 
os seus corações estavam 
endurecidos. O medo faz 
você ver coisas que não 
existe. Faz você desistir da 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

caminhada. Jesus parou e 
ficou com eles, mas não sa-
bemos o que Jesus queria 
fazer do outro lado, nem 
eles também. Fique firme, 
suporte esta luta sem recla-
mar, nem murmurar. Jesus 
quer passar adiante, para 
lhe preparar uma grande 
vitória!  (Leia Marcos 6:30). 
Esta é a minha oração. Ouça 
o nosso programa: A Verda-
de da Palavra. 

Diáriamente na GAZE-
TA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com

boratório de Monitoramen-
to Animal (R$ 267 mil). Para 
2017, a previsão é de R$ 1 
milhão para Sala de Orde-
nha (R$ 247 mil), Núcleo de 
Geração e Transferência de 
Conhecimento (R$ 380 mil) 
e Laboratório de Reprodução 
(R$ 380 mil).

No Instituto Biológico, 
foram R$ 2 milhões em in-
vestimentos em 2016 para 
o desenvolvimento do Labo-
ratório de Segurança Nível 3 
(NB3), que se somam aos R$ 
2 milhões liberados na sema-
na passada pelo governador 
Geraldo Alckmin. Temos ain-
da o Instituto de Pesca, que 
recebe neste ano R$ 4,71 
milhões para seu Centro do 
Pescado Continental, em São 
José do Rio Preto.

São fatos inegáveis da 
preocupação do Governo do 
Estado de São Paulo com a 
pesquisa agropecuária. Sabe-
mos que sem tecnologia não 
há aumento de produtivida-
de, de renda, agregação de 
valor, não se cuida tão bem 
da natureza. Sabemos disso 
e fazemos todos os esforços 
para que São Paulo continue 
sendo o centro da produção 
do conhecimento agropecuá-
rio para o Brasil.            

A VIDA NOS ENSINA QUE DEUS EXISTE

O mundo em que vive-
mos nos ensina que somos 
eternos em espírito e que as 
transformações acontecem 
de acordo com a evolução 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

de cada um, onde vivemos 
sonhando com os olhos do 
coração, mente da felicidade, 
fortalecida pelo amor.     

A lei de DEUS nos ensina 
que somos hoje idealizado-
res para um mundo melhor, 
transformado e evoluído, 
para sentirmos que somos 
criadores para um ideal, 
uma meta de idealizações, 
que somam poderes em di-
reções rumo à eternidade. 
Deus existe, como criador 
de todos nós, como fi lhos 
queridos e repletos de so-
nhos, que um dia será rea-
lidade. As provas da exis-
tência de DEUS são reais e 

verdadeiras. Para crer em 
DEUS, basta lançar os olhos 
sobre as obras da criação. 
Procurai a causa de tudo o 
que não é obra do homem 
e vossa razão vos respon-
derá. LIVRO DOS ESPÍRITOS. 
O UNIVERSO existe. Ele tem 
pois, uma causa. Duvidar 
da existência de DEUS seria 
negar que todo efeito tem 
uma causa e adiantar que 
o nada pode fazer alguma 
coisa. DEUS nos criou, uma 
vida para evoluirmos, um 
corpo material para ser ins-
trumento e receber um espí-
rito, viver pelos mundos em 
crescimento para sermos 

trabalhadores em busca da 
felicidade. A eternidade é o 
tempo marcado para cada 
um que nasce, para sermos 
sonhadores de realidades, 
que acontecem quando ven-
cermos a nós mesmos.        

A vida eterna do espírito 
se projeta em mundos, de 
acordo com a evolução na-
tural, da necessidade que 
segue caminhos, no encon-
tro das necessidades de 
cada um, onde precisam su-
perar a ignorância, as trevas 
e vencermos as difi culdades 
dos mundos inferiores, que 
às vezes somos levados pe-
las ações negativas, que re-

alizamos nas encarnações 
sucessivas dos mundos em 
evolução. O PLANETA TERRA 
é uma escola de aprendiza-
dos, como alunos em está-
gios crescentes, de vidas 
eternas, num relacionamen-
to de ações e reações, den-
tro da lei de causa e efeito  
- KARMA.       

A FELICIDADE É UM LIVRO 
ABERTO PARA SERMOS POS-
SUIDORES DO AMOR DE JE-
SUS, DA CRIAÇÃO DE DEUS.     

NO SONHO
Vamos sonhar com os 

olhos do coração, brilharmos 
com as luzes da inteligência.

NA VIDA

 Construirmos o perdão 
com humildade. Desejarmos 
amar e sermos amados.      

NO AMOR
Sonharmos com a felici-

dade que há de vir no hoje,  
amanhã ou no sempre.         

NO JARDIM DAS EXISTÊN-
CIAS, NASCE MAIS UM DIA.        

NO ONTEM CONSTRUÍ-
MOS, NO HOJE VIVEMOS, NO 
AMANHÃ SONHAMOS. 

A ESPERANÇA SE RENOVA 
COM O TEMPO.        

FÉ  É O ALICERCE DAS REA-
LIZAÇÕES. O AMOR NOS UNE 
NOS DESEJOS  

SOMOS ETERNOS FILHOS 
DE DEUS.

 PROFESSOR BENÊ

CIDADANIA

A nossa vista estende-se 
um futuro com horizonte 
que se perde na distância!

Ao longo dela há imen-
sidão de sonhos que dese-
jamos realizar!

Sempre porém, barra-
mos em entraves e difi -
culdades que impedem 
nossos passos, pois suas 
dimensões vão além dos 
horizontes de nossos de-
sejos!

Nuvens escuras de um 
individualismo egoísta 
desviam-nos da correta 
direção!

Bandeiras egoístas ar-
rastam-nos para o lama-
çal da corrupção. Não há 
lugar para o diálogo, não 
há escuta pois, a idolatria 
do subjetivismo não per-
mite aliança comum, pois 
“pátria” confunde-se com 
interesses particulares! 
Na verdade “cidadania” é 
termo extinto do diciona-
rio patriótico!

Tornamo-nos escravos 
da tirania dos esperta-
lhões e  a “cidadania” está 
sendo abolida do dicioná-
rio corrente da “civiliza-
ção”!

A “liberdade” ainda que 
tardia é consequência de 
um patriotismo conscien-
te e autêntico!

Ainda mais: “os prejuí-
zos da corrupção sempre 
serão pagos pelos pobres”! 
Os corruptos sempre se-
rão os mais benefi ciados 
da “babilônia”!

O “remédio” é avivar a 
consciência de “ cidada-
nia”!

Genaro Paschoini
OAB/SP 119.416

Advogado

Avenida Benjamin Constant, 653 - Centro - 
CEP 14870-140 - Jaboticabal/SP

Tel/Fax: (16) 3202-8181 e 3202-2904
gpadvogados@hotimail.com
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Corrida de rua, celebração à padroeira da cidade e inaugurações 
marcam dia do aniversário de 189 anos de Jaboticabal 

A 32ª Corrida Athenas 
Paulista, com largada no 
Monumento Athenas, e o 
hasteamento das bandei-
ras Nacional, Estadual e 
Municipal, na praça Dr. 
Joaquim Batista, abriram 
o circuito de eventos no 
domingo (16/07), dia em 
que Jaboticabal comemo-
rou seus 189 anos de fun-
dação.

Os pavilhões foram 
hasteados pelo prefeito 
Municipal, José Carlos 
Hori, pelo presidente da 
Câmara, Dr. Edu Feneri-
ch, e pelo Bispo Diocesa-
no de Jaboticabal, Dom 
Eduardo Pinheiro da Sil-
va ao som da banda Inte-
gração. 

Já no Monumento 
Athenas, 282 atletas, en-
tre profi ssionais e ama-
dores, participaram da 
corrida de rua jabotica-
balense percorrendo seis 
quilômetros de prova, ao 
longo da Av. Major Hilá-
rio Tavares Pinheiro até a 
Av. Marginal Carlos Ber-
chieri, indo até a ponte 
em frente à entrada do 
Parque das Araras e re-
tornando pela mesma via 
até o ponto de largada.

Quem levou a melhor 
na classifi cação geral, 
no masculino foi José 
Mário Gonçalves Batista, 
da equipe Marcelo Cabri-
ni, de Guariba, com um 
tempo de 19’35”, seguido 
por Carlos Alberto da Sil-
va, da equipe Sport Run, 
com 20’26”, e por Ever-
ton Cardoso da Silva, 
com 20’30”. No feminino, 
quem levantou o troféu 
de primeiro lugar foi Ma-
ria Amelia da Cruz Pe-
reira, da equipe Amigos 
do Peito, de Jaboticabal, 
com um tempo de 26’16”, 
seguida pela colega de 
equipe, Adriana Alves, 
com 26’26”. O terceiro 
lugar fi cou com Juliana 
Manzoni, da Treee Well-
ness, com 27’05”.

A PADROEIRA – O pe-
ríodo da manhã também 
contou com uma missa 
em celebração à padro-
eira da cidade, Nossa 
Senhora do Carmo. A ce-
rimônia eucarística, rea-
lizada na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, foi 

conduzida pelo Bispo 
Diocesano de Jabotica-
bal, Dom Eduardo Pinhei-

ro da Silva, e demais sa-
cerdotes da diocese.

INAUGURAÇÕES – Ain-

da pela manhã foi inau-
gurada Unidade Básica 
de Saúde, o CIAF IX, que 

leva o nome do médico 
pediatra Dr. Edimar Bia-
zibeti, em tributo pós-

tumo proposto através 
de Projeto de Lei pelos 
então vereadores Prof. 
João Roberto e Carlota, 
em 2013, e aprovado na 
época por unanimidade. 
“Inauguração fantásti-
ca, que não vai resolver, 
mas vai minorar os gra-
ves problemas da saúde, 
e que recebe o nome de 
um querido e saudoso 
colega, que nos deixou 
de maneira trágica, pre-
maturamente, e que se 
dedicou à pediatria. Ho-
menagem com muita jus-
tiça”, disse Fenerich.

O espaço pretende de-
safogar o CIAF I, que des-
de 2016 abriga também o 
CIAF II, sobrecarregando 
a estrutura. “Colocamos 
aqui um pouco de di-
nheiro público e funcio-
nários, e conseguimos 
avançar rápido e termi-
nar essa obra para aliviar 
principalmente aquele 
trabalho lá no Jardim 
Santa Luzia, Santa Tere-
za”, concluiu o prefeito.

Participaram ainda da 
inauguração do CIAF IX 
outras autoridades, como 
o vice-prefeito, Vitório 
De Simoni, os vereadores 
Wilsinho Locutor, Beto 
Ariki, Daniel Rodrigues, 
Dona Cidinha e João Bas-
si, bem como secretários 
de Governo.

Já no período da tarde, 
além do encerramento 
da 35ª Festa do Quitute, 
mais duas inaugurações 
foram realizadas: a da ro-
tatória “Dr. Domingos La-
vecchia”, e a do trecho sul 
do Anel Viário “Izidoro 
Nechar”, no bairro Colina 
Verde, que contou com a 
presença de autoridades, 
como o ex-deputado es-
tadual Dr. Nechar (PSB), o 
prefeito José Carlos Hori 
(PPS) e vice-prefeito Vi-
tório De Simoni (PMDB), 
a primeira dama Adria-
na Hori, além dos verea-
dores João Bassi (PEN) e 
Dona Cidinha (PRB).

A galeria de fotos está 
disponível no Facebook 
da Câmara. 

Assista o resumo 
dos eventos > https://
www.facebook.com/Ca-
maraJaboticabal/vide-
os/1719162558103452/ 

Solenidade aconteceu na manhã de domingo (16)

Hasteamento da bandeira marca comemoração 
dos 189 anos de Jaboticabal

O dia de aniver-
sário de Jaboti-
cabal teve início 
com o tradicional 
hasteamento da 
bandeira. Autori-
dades locais e po-
pulação compare-
ceram à Praça Dr. 
Joaquim Batista 
na manhã de do-
mingo (16) para 
dar início ao dia 
festivo. O evento 
contou com a par-
ticipação da fan-
farra do Clube dos 
Desbravadores In-
tegração.

“É um momen-
to cívico que nos 
faz refl etir sobre a 
grandeza de nossa 
cidade. Jabotica-
bal completa 189 

anos de muita his-
tória. Fico muito 
feliz por fazer par-
te deste momento 
tão especial”, co-
menta o prefeito 
José Carlos Hori.  



SÁBADO, 22 DE JULHO DE  2017 5

CULTURA

Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

“Sebrae Aqui” promove palestra sobre formalização 
O “SEBRAE Aqui” e 

Prefeitura de Jabotica-
bal promoveram mais 
uma edição do projeto 
“Começar Bem – For-
malização”. A palestra 
aconteceu na quinta-
feira (20), no salão no-
bre do Paço Municipal, 
das 9h às 12h.

“Participaram pes-
soas interessadas em 
formalizar seu negó-
cio. Mais uma vez o 
nosso consultor apre-
sentou os argumen-
tos sobre a importân-
cia da formalização, 
abrindo espaço para 
tirar dúvidas e trocar 
experiências em torno 
do assunto”, afirma a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanes-
sa Gonçalves.

O “SEBRAE Aqui” 

Atos dos Apóstolos 1:8

Desde o início de 2017, uma série de cursos são oferecidos gratuitamente. Primeiras 
turmas receberam diplomas e participaram de um almoço

promove uma série 
de atividades duran-

Mas receberão 
poder quando o Es-
pírito Santo descer 
sobre vocês, e serão 
minhas testemu-
nhas em Jerusalém, 
em toda a Judeia e 
Samaria, e até os 
confi ns da terra”. 

Amém

te o ano. Quem qui-
ser mais informações 

basta ligar para (16) 
3203-3398.

Formatura marca encerramento de cursos 
oferecidos pelos CRAS de Jaboticabal

Durante esta semana, 
as unidades dos CRAS 
(Centro de Referência 
da Assistência Social) 
comemoraram as forma-
turas dos primeiros cur-
sos profi ssionalizantes 
oferecidos em 2017 pela 
Secretaria de Assistência 
Social.

Gratuitamente, foram 
oferecidas vagas para os 
cursos de culinária, ca-
beleireiro, panifi cação, 
artesanato, manicure, 
reaproveitamento de ali-
mentos e dieta alimentar, 
panifi cação e culinária, 
bordado, manicure e pin-
tura. 

“Ajudar as famílias que 
passam por difi culdades 
é importante, oferecer 
oportunidade para um 
novo recomeço para a 
população frequentadora 
dos CRAS. As primeiras 
turmas estão sendo en-
cerradas mas, em breve, 
novos cursos serão ofe-
recidos”, afi rma o prefei-
to José Carlos Hori.

A secretária de Assis-
tência Social, Tatiana 

Pellegrini, informa que 
outros cursos devem ser 
realizados durante o se-
gundo semestre. “Com 
o encerramento das pri-
meiras turmas, aprovei-

tamos para conversar 
com os alunos e nortear 
as próximas ações da se-
cretaria. Por meio desses 
cursos, além de garantir 
qualifi cação profi ssio-

nal, a nova expectativa 
de vida conquistada por 
meio dessa oportunida-
de, acaba fortalecendo 
ainda mais os vínculos 
familiares”.

Vende-se
Máquina multiuso de assar frango e todos os tipos de 

assados. Cabe 48 frangos
R$ 2.300,00

Bote infl ável para quatro pessoas
R$ 250,00

Celular (16) 9.9751-4859
(16) 3203-6247

Palestrantes de renome e tenores da Cia Minaz conduzem 
o Fórum da Educação a partir do dia 24

A Prefeitura de Jabo-
ticabal e a Secretaria de 
Educação promovem, nos 
dias 24, 25 e 26 de julho, 
o 12ª Fórum da Educação. 
O evento reúne educado-
res e, além das palestras, 
também contará com pro-
gramação cultural.

O Fórum vem num mo-
mento importante, quan-
do a pasta promove uma 
série de atividades volta-
das aos professores. “Nas 
últimas semanas conver-
samos sobre a realidade 
de nossas escolas, as me-
lhorias necessárias e, ago-
ra, o Fórum propõe uma 
série de assuntos volta-
dos ao cotidiano das es-
colas municipais. Educa-
ção é prioridade e vamos 
avançar para garantir for-
mação de qualidade aos 
nossos alunos”, afi rma o 
prefeito José Carlos Hori.

O Fórum acontece no 
Clube de Campo Lafran-
chi. “Para garantir a par-
ticipação de todas as 
educadoras, vamos dispo-
nibilizar transporte gra-
tuito com saída na Praça 
Dom Assis, a partir das 

8h”, orienta o secretá-
rio de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Adilson 
Martins.

Acompanhe abaixo a 
programação:

Dia 24/07 – Segunda-
Feira

8 h - Credenciamento e 
café

9h - Palestra: “Os profi s-
sionais da educação são 
a base para a construção 
de uma sociedade forte, 
são eles que nos ajudam 
a construir os demais pro-
fi ssionais”.

Palestrante: escritora 
Nelma Penteado

14h – Palestra: “Olhos 
do coração”.

Palestrante: jornalista 
Juliano Matos

Dia 25/07 – Terça-Feira
8h - Credenciamento e 

café
9h - Palestra: “Como en-

sinar bem as crianças e 
adolescentes de hoje”.

Palestrante: Ms em Psi-
cologia Educacional, Leo 
Fraiman

14h -Tarde cultural: 
apresentações de músicos 
locais e dos Tenores da 

Cia Minaz

Dia 26/07 – Quarta-Fei-
ra

20h - Palestra de encer-
ramento: “Competências 

socioemocionais na edu-
cação - integração entre o 
sentir e o aprender”.

Palestrante: Mestre em 
Neuropsicologia e lideran-
ça, Eduardo Shinyashiki. 

Evento chega a 12ª edição; serão três dias de programação gratuita
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Jaboticabal concentra esforços para se tornar 
Município de Interesse Turístico

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Turis-
mo, está empenhada 
na inclusão da cidade 
na lista de Municípios 
de Interesse Turístico - 
MIT. O credenciamento 
seria mais uma impor-
tante ferramenta para 
estimular o desenvol-
vimento de Jaboticabal. 
Se aprovado, o muni-
cípio também passa a 
receber recurso para 
obras e ações no setor.

“É um desejo do pre-
feito Hori fomentar 
o Turismo local. Des-
de janeiro temos essa 

pauta em andamento. 
Agora estamos no fi nal, 
fi zemos o Plano Dire-
tor de Turismo e entre-
garemos no dia 30 de 
julho, no Ministério do 
Turismo”, explica o se-
cretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
Paulo César Polachini.

A inclusão do municí-
pio ajudaria a aquecer a 
economia de vários seg-
mentos de Jaboticabal, 
como o hoteleiro e o 
alimentício. O secretá-
rio destaca ainda a aju-
da fi nanceira que auxi-
liaria no investimento e 
manutenção de pontos 
turísticos na cidade. 

Plano Diretor de Turismo será entregue no fi nal de julho
“Se tivermos êxito, Ja-
boticabal tem a possi-
bilidade de receber re-
curso anual de R$ 500 
mil a 700 mil reais para 
investir em Turismo”, 
afi rma o secretário.

Até o momento, ape-
nas 20 cidades paulis-
tas estão credenciadas 
como MIT: Agudos, Bar-
retos, Brodowski, Bu-
ritama, Espírito Santo 
do Pinhal, Guararema, 
Iacanga, Jundiaí, Marti-
nópolis, Monte Alto, Pe-
dreira, Piedade, Rifaina, 
Rubinéia, Sabino, Sales, 
Santa Isabel, Santo An-
tonio da Alegria, Tapi-
raí e Tatuí.

Visitantes poderão conhecer o Museu Histórico “Aloísio de Almeida” e a Casa do Artesão “Dorival Taliberti”

“Rota da Arte” faz de Jaboticabal atrativo cultural 
no Estado de São Paulo

Desenvolvida pelo 
Circuito Turístico Alta 
Mogiana com o intuito 
de promover o turis-
mo cultural, a “Rota da 
Arte” contará com Ja-
boticabal, neste ano. 
O município passa a 
compor um grupo de 
7 cidades que concen-
tram obras de artistas 
com reconhecimento 
nacional e internacio-
nal. Turistas que visi-
tarem Jaboticabal te-
rão a oportunidade de 
conhecer o Museu His-
tórico “Aloísio de Al-
meida” e Casa do Arte-
são “Dorival Taliberti”.

Agentes de viagens 
integrantes do progra-
ma estiveram na cidade 
na última semana para 
conhecer os atrativos 
locais e analisar a via-
bilidade do roteiro es-
colhido. “Eles vieram a 
Jaboticabal e visitaram 
a Festa do Quitute, o 
Museu e artesãos. Essa 
etapa foi fundamental 
para defi nir os pontos 
que serão visitados”, 
explica o secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, Paulo César 
Polachini.

O secretário destaca 
a importância do es-

tímulo ao turismo em 
Jaboticabal. “É um de-
sejo do prefeito Hori 
fomentar o Turismo 
local. Além do lado 
cultural, receber pes-
soas de várias regiões 
diferentes representa 
também a entrada de 
receita, movimentando 
hotéis e restaurantes, 
por exemplo”, comenta 
Polachini.

Além de Jaboticabal, 
fazem parte da “Rota 
da Arte” Altinópolis, 
Batatais, Brodowski, 
Dumont, Ribeirão Pre-
to e São Simão.
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Zoonoses vacina cães e gatos do Sorocabano
Campanha acontece neste sábado, das 8h às 12h, na praça da 

Paróquia de Nossa Senhora de Lurdes

Jogos são realizados de 20 a 30 de julho

O Departamento de 
Controle de Vetores e 
Zoonoses está em aler-
ta. Durante ações pre-
ventivas realizadas em 
Jaboticabal, foi locali-
zado no bairro do Soro-
cabano um morcego in-
fectado com o vírus da 
raiva. Mesmo sendo um 
caso isolado, o departa-
mento vacinará todos os 
cães e gatos do bairro.

“O departamento 
acompanha o caso e, 
preventivamente, imu-
nizará todos os animais 
do Sorocabano. Uma 
equipe estará na praça, 
vacinando e tirando dú-
vidas sobre a importân-
cia da campanha neste 
momento”, afi rma a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

Orientação importan-
te – A orientação é in-

formar o Departamento 
de Controle de Vetores 
e Zoonoses sobre qual-
quer morcego que seja 

encontrado caído nos 
quintais, principalmen-
te durante o dia.

O telefone de conta-

to do Departamento de 
Controle de Vetores e 
Zoonoses é (16) 3202-
8320. 

Massafera recebe pedidos de R$ 350 mil 
para Jaboticabal

Texto e foto: Douglas 
Braz

O deputado estadual 
Roberto Massafera rece-
beu na manhã do dia 20, 
o vereador de Jaboticabal, 

Luís Carlos Fernandes. Ele 
entregou dois ofícios so-
licitando recursos de R$ 
200 mil e uma ambulância 
avaliada em R$ 150 mil 
para o município.

“Como representante 
da região, nossa missão é 
buscar recursos e ajudar 
os municípios e estar ao 
lado de suas lideranças. 
Especialmente neste mo-

mento de crise nas recei-
tas, o governador Geraldo 
Alckmin tem demonstra-
do especial atenção com 
as demandas de nossas 
cidades”, afi rmou o depu-
tado Roberto Massafera.

A verba solicitada com 
apoio do prefeito José 
Carlos Hori, de R$ 200 
mil, será utilizada para 
infraestrutura urbana e 
deve servir para serviços 
como recapeamento, re-
cuperação de vias e tapa 
buraco.

O segundo pedido, de 
uma ambulância, é justi-
fi cativa pela urgência do 
município e necessida-
de de renovar sua frota. 
Os veículos apresentam 
desgaste natural e alta 
quilometragem, o que re-
presenta maior custo de 
manutenção e riscos aos 
usuários e pacientes.

Jaboticabal estreia nos Jogos Regionais de 
Sertãozinho na sexta-feira (21)

Jaboticabal contou as 
horas para estrear nos 
Jogos Regionais de Ser-
tãozinho. A cerimônia 
de abertura dos Jogos  
foi realizada na sexta-
feira (21), às 19h, no 
Ginásio de Esportes “Pe-

dro Ferreira dos Reis” 
(Docão), com a partici-
pação de representan-
tes das 54 cidades par-
ticipantes.

Serão disputadas 24 
modalidades esporti-
vas, que devem reunir 

5.200 atletas. “Acredi-
tando na força dos atle-
tas da cidade, Jabotica-
bal chega confi ante nos 
Jogos Regionais de Ser-
tãozinho. Vamos torcer 
e mandar energias po-
sitivas para que nossa 

cidade seja muito bem 
representada”, afi rma 
o diretor de Esportes, 
José Luis Moiteiro.

Jaboticabal partici-
pa em 16 modalidades. 
“Nossas equipes estão 
preparadas para fazer 
bonito nos Jogos Re-
gionais de Sertãozinho. 
Serão 16 modalidades, 
formada principalmen-
te por atletas de Jabo-
ticabal. A estreia acon-
teceu na sexta-feira (21) 
quando a nossa equipe 
de basquete masculino 
enfrentou Olímpia”, de-
clara o diretor.

A cerimônia de aber-
tura dos Jogos foi rea-
lizada no dia 21, sexta-
feira, às 19h, no Ginásio 
de Esportes “Pedro Fer-
reira dos Reis” (Docão), 
com a participação de 
representantes das 54 
cidades participantes, 
localizadas na 5ª região 
esportiva do Estado. 
Mais informações sobre 
a 61ª edição dos Jogos 
Regionais podem ser 
acessadas no site: www.
jogosregionaissertaozi-
nho.com.br. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágra-
fo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre 
a transparência na gestão fiscal, CONVIDA a população de Jabotica-
bal para AUDIÊNCIA PÚBLICA que tem como finalidade a discussão 
do Projeto de Lei nº 41/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Jaboticabal para o período de 2018 a 2021, e dá outras 
providências. (O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível 
para análise no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br)

DIA: 01 de agosto de 2017 (terça-feira) 
HORÁRIO: 20h.
LOCAL: Câmara Municipal (Rua Barão do Rio Branco, nº 765).

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2.017 - o REGISTRO DE PRE-
ÇOS para aquisição de equipamentos de informática, conforme es-
pecificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Edital. 

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 ho-
ras às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site                                        
www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

DATA FINAL ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 08/08/2017, 
até às 13:30 horas.

INÍCIO DA SESSÃO: Dia 08/08/2017, às 14:00 horas, na Sala 
de Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2.017 - aquisição de 18.000 
(dezoito mil) litros de gasolina comum, conforme especificações conti-
das no Termo de Referência que compõe o Anexo I do Edital. 

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 ho-
ras às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site                                  
www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

DATA FINAL ENTREGA DOS ENVELOPES: Dia 08/08/2017, 
até às 13:30 horas.

INÍCIO DA SESSÃO: Dia 08/08/2017, às 15:30 horas, na Sala 
de Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 682, DE 18 DE JULHO DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 17 de julho de 2017, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Concede Diploma de Honra ao Mérito ao PM 
Capitão Capitão Gustavo Henrique Lázaro e dá 
outras providências.

Autoria: BETO ARIKI

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito ao PM Capitão 
Gustavo Henrique Lázaro.
Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na 
Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Pre-
sidente da Mesa Diretora.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto-
-Legislativo correrão por conta de verba própria consignada em orça-
mento vigente.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Jaboticabal, 18 de julho de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 18 de julho de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 117/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 15/2017) 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 683, DE 18 DE JULHO DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 17 de julho de 2017, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadã Jaboticabalense à 
senhora Luciana Sanches Labella e dá outras 
providências.

Autoria: WILSINHO LOCUTOR

Art. 1º Fica outorgado Título de Cidadã Jaboticabalense  à senhora 
Luciana Sanches Labella.
Art. 2º A honraria de que trata o artigo 1º será entregue em Sessão 
Solene da Câmara Municipal de Jaboticabal em data designada pela 
presidência da Mesa Diretora.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto-Legis-
lativo correrão por conta de verba própria consignada no orçamento 
vigente.
Art. 4º Este Decreto-Legislativo entra em vigor na data da sua publi-
cação.
Jaboticabal, 18 de julho de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 18 de julho de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 99/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 16/2017) 
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Dia 25, ANTONIO DOS SANTOS NETO completará mais um ano de vida. Que 
Deus, em sua infi nita bondade, lhe dê tudo de bom. Que você tenha muita alegria, 
paz, saúde e felicidades. PARABÉNS. São os votos de seus pais: ELAINE MACRI 
DOS SANTOS E WALDIR GOMES DOS SANTOS.

HELIER FER-
REIRA. Feliz 
A n i v e r s á r i o ! 
Que sua vida 
seja recheada 
de bons e felizes 
momentos. 

Parabéns!

VENDE-SE
Uma casa no Jardim São MArcos com 03 suites, 01 quarto com banheiro, sala 
com dois ambientes, sala de TV, cozinha, área de serviço, lavanderia, área de 
lazer, churrasqueira, piscina aquecida, escritório, garagem para 04 carros toda 

coberta. A residência completa com armários embutidos.

Tratar com Celso no telefone: (16) 9.9777-1563
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Primeira etapa benefi ciará moradores do Colina Verde, São Marcos e arredores; obra 
se arrastou por 7 anos e, em apenas 6 meses, fi nalizou os 50% que faltavam

Hori entrega rotatória e contorno sul do 
anel viário

A Prefeitura de Jabo-
ticabal entregou uma 
das obras mais espera-
das dos últimos anos: o 
primeiro trecho do anel 
viário. O contorno sul 
Izidoro Nechar tem ex-
tensão de 1800 metros, 
iniciando próximo a 
nova escola do SESI até 
o trevo de acesso à Ro-
dovia Prof Paulo Dona-
to Castelane. O prefeito 
José Carlos Hori entre-
gou a obra no domingo 
(16), data que Jaboti-
cabal comemorou 189 
anos.

Hori relembrou que 
sua equipe a projetou 
no fi nal de 2010 e, nos 
últimos quatro anos, foi 
paralisada por diversas 
vezes. “É um grande 
presente para Jabotica-
bal. Tenho a felicidade 
de entregar um projeto 
que iniciamos e, com 
uma grande força tare-
fa, fi zemos 50% da obra 
em apenas seis meses. 
Agradeço muito o em-
penho dos funcionários 
e todos os envolvidos. 
Foram dias de pouco 
dinheiro, mas de muito 
trabalho em equipe. Fe-
chamos a comemoração 
com chave de ouro”, co-
memora.

O contorno possui 
12 km de pista dupla, 
com acostamento nos 
dois sentidos e cantei-
ro central, e irá retirar 

o tráfego de caminhões 
da área central e me-
lhorar a ligação entre 
os bairros. “Ficamos 
satisfeitos por entregar 
uma obra dessa magni-
tude. O prefeito pediu 
prioridade total para 
fi nalizá-la e entregar 
à população. O crono-
grama de pagamentos 
estava atrasado e regu-
larizamos. A pedido de 
Hori, fi nalizamos com 
mão de obra da prefei-
tura, buscamos pessoas 

comprometidas e que 
amam Jaboticabal”, in-
forma o secretário de 
obras, José Carlos de 
Abreu.

A Prefeitura buscou 
parcerias com a inicia-
tiva privada para fi nali-
zar o anel viário. “A San 
Marino colaborou com a 
doação de grama, fl ores 
e manutenção da rota-
tória. Vivemos uma re-
alidade diferente hoje 
no Brasil e cabe ao se-
tor público buscar al-

ternativas para superar 
a crise. É uma gestão 
mais moderna, em que 
buscamos empresas 
que acreditam em Jabo-
ticabal”, reafi rma Hori, 
que completa: “fi zemos 
o mesmo com a Festa 
do Quitute, buscando 
patrocinadores. A par-
ceria público-privada é, 
sem dúvidas, o melhor 
caminho neste momen-
to”.

O contorno também 
vai aproximar as áre-
as rural e urbana e in-
terligar Jaboticabal aos 
demais municípios da 
região. Além da popula-
ção de Jaboticabal, cida-
des vizinhas, como Pi-
tangueiras, Monte Alto, 
Taiúva, Taiaçu, Barri-
nha e Guariba, também 
serão benefi ciadas.
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REFIS do Distrito Industrial é aprovado na Câmara de 
Jaboticabal 

O Projeto de Lei Com-
plementar nº 07/2017, 
que cria o Programa 
de Recuperação Fiscal 
(REFIS), exclusivo para 
os débitos dos conces-
sionários de lotes do 
Distrito Industrial “José 
Aparecido Tomé”, foi 
aprovado por unanimi-
dade pela Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
na sessão ordinária de 
segunda-feira (17/07). 
Dispensado de 2ª dis-
cussão e votação, o pro-
jeto segue para sanção 

do Prefeito Municipal.
Com a aprovação da 

proposição, os con-
cessionários de lotes 
no Distrito Industrial 
da cidade poderão re-
gularizar seus débitos 
junto à Prefeitura com 
descontos na cobrança 
dos juros e multa de 
mora que pode chegar a 
100%. Conforme o tex-
to, para ter direito aos 
descontos, o devedor 
ou responsável pelo 
lote no Distrito Indus-
trial, deverá aderir ao 

Refi s até 30 de novem-
bro. 

Quem pagar integral-
mente o débito à vista 
terá o perdão da totali-
dade dos juros e mul-
ta de mora (anistia de 
100% dos acréscimos 
legais); quem optar 
pelo pagamento parce-
lado do débito em até 
12 parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, 
terá anistia de 60% dos 
juros e multa de mora; 
e para quem fi zer o pa-
gamento parcelado do 

débito em até 24 parce-
las mensais, iguais e su-
cessivas, a anistia dos 
juros e multa de mora 
será de 40%.

Foram igualmente 
aprovados por unani-
midade, e dispensados 
de 2º turno, o Projeto 
de Lei nº 40/2017, que 
dispõe sobre a compen-
sação de débitos tribu-
tários e não tributários 
dos servidores públi-
cos municipais; o Pro-
jeto de Lei nº 44/2017, 
que revoga a Lei nº 

4.722/2015, que conce-
dia Direito Real de Uso 
à Igreja Internacional 
da Família Cristã por 20 
anos; e o Projeto de Lei 
nº 45/2017, incluído na 
Ordem do Dia, que con-
cede uso de áreas pú-
blicas à Associação de 
Moradores do Residen-
cial Montana.

O Projeto de Decreto 
Legislativo nº 15/2017, 
de autoria do vereador 
Beto Ariki, que conce-
de Diploma de Honra 
ao Mérito ao PM Capi-
tão Gustavo Henrique 
Lázaro, e o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
16/2017, de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor, que outorga 
Título de Cidadã Jabo-
ticabalense à Luciana 
Sanches Labella, tam-
bém foram aprovados 
por unanimidade.

Os vereadores ainda 
votaram e aprovaram 
por maioria o substi-
tutivo ao Projeto de 
Lei Complementar nº 
05/2017, de autoria do 
Executivo, incluído na 
pauta de votação, que 
faculta ao Município, na 
transferência de áreas 
verdes feita pelo lotea-
dor, “a aceitação de áre-
as existentes na gleba 
como sendo áreas de 
proteção ambiental áre-
as de preservação per-
manente (APP) e áreas 
de reserva legal, desde 

que o interessado exe-
cute na correspondente 
área equipamento des-
tinado a parque urbano, 
cujo projeto deverá ser 
aprovado pela Secreta-
ria Municipal de Plane-
jamento”.

O substitutivo che-
gou a sofrer pedido de 
vista do vereador Ednei 
Valencio pelo tempo 
máximo previsto pelo 
Regimento Interno da 
Casa, 10 dias, porém, 
um segundo pedido de 
vista com menor prazo, 
de apenas 10 minutos, 
apresentado pelo verea-
dor Pepa Servidone, foi 
votado e aprovado, uma 
vez que o Regimento 
Interno dá preferência 
para o requerimento de 
menor período (RI Art. 
174). 

Terminado o pra-
zo do pedido de vista, 
o presidente da Casa 
abriu a votação do 1º 
turno da matéria, sen-
do aprovada por maio-
ria, com único voto 
contrário do vereador 
Ednei Valencio. Na se-
quência, o Chefe do Le-
gislativo abriu sessão 
extraordinária para a 2ª 
discussão e votação do 
projeto, aprovado pelo 
mesmo resultado da 1ª 
votação. A matéria se-
gue para sanção do Pre-
feito Municipal.

“Ecclesia Reformata et semper Reformanda est” - Um 
convite a todos os evangélicos de nossa região

Na história da civi-
lização ocidental, in-
fl uenciada pela cul-
tura judaico-cristã, a 
deforma e a reforma 
são constantes. Todas 
as vezes que a socie-
dade, em seu avanço 
rumo à maior indepen-
dência do Criador, afas-
ta-se dos princípios e 
critérios que sustentam 
os pilares da nossa éti-
ca, justiça e espirituali-
dade, temos uma defor-
mação. E à medida que 
o padrão de equilíbrio 
se deforma, faz-se ne-
cessário uma reforma.  

A reforma muitas ve-
zes pressupõe trabalho 
duro e abnegação; co-
nhecimento profundo 
do original e, muitas 
vezes, uma substitui-
ção radical de elemen-
tos; porém sem nunca 
perder a característica 
primária. Pois se a ori-
ginalidade for perdida, 
então temos uma trans-
formação ao invés de 
uma reforma. Logo, po-
demos afi rmar que uma 
reforma tem por pres-
suposto básico retornar 
à originalidade. Voltar 
aos princípios e crité-
rios sólidos que susten-
tam nosso relaciona-
mento com Deus, com 
o próximo e com as de-
mais obras da criação, 
na perspectiva revelada 
pelo próprio Eterno.

Sendo assim, vemos 
que durante toda a his-
tória da humanidade 
vários momentos de 
reforma foram reali-
zados. Num contexto 
bíblico podemos citar: 
Moisés, Elias e Eliseu, 

Ezequias, Josias, Es-
dras e Neemias, Jesus e 
os apóstolos. Em cada 
momento vemos o re-
torno ao início, vemos 
uma reforma religiosa, 
social e ética invocada 
pelo retorno aos mol-
des estabelecidos pelo 
SENHOR Deus.

Num contexto histó-
rico, na era Cristã, po-
demos observar que 
depois da “conversão” 
do imperador Constan-
tino, determinando o 
cristianismo como reli-
gião ofi cial do império 
da época (aprox. 310 
d.C) vemos o início de 
um período de deterio-
ração, um período de 
deforma. Daí muitos 
movimentos tentaram 
trazer o povo de volta 
aos princípios primei-
ros, porém sem suces-
so permanente. Porém, 
tais movimentos forma 
essenciais para que em 
1517 surgisse uma Re-
forma que traria um im-
pacto religioso, social e 
ético para todo o mun-
do ocidental da época, 
com infl uência perma-
nente até os nossos 
dias. Trata-se do movi-
mento conhecido como 
Reforma Protestante do 
século XVI.

No dia 31 de Outubro 
de 1517 temos o marco 
histórico desta reforma. 
Nas portas da capela de 
Wittemberg, Alemanha, 
o monge católico Marti-
nho Lutero afi xou suas 
95 teses contra as in-
dulgências e o papado. 
Apoiado pela recente 
invenção da impren-
sa de Gutemberg suas 

ideias rapidamente fo-
ram divulgadas. Asso-
ciado a este movimento 
tivemos outros seme-
lhantes em outras par-
tes da Europa. Nomes 
como Filipe Melancton, 
Guilherme Farel, João 
Calvino, João Knox en-
tre outros iniciaram e 
propagaram uma Re-
forma na Alemanha, 
França, Suíça, Escócia, 
Inglaterra, Holanda 
que alcançou o mundo.  
Dentre os movimentos 
temos os chamados: 
luteranos; anglicanos; 
reformadores; hugue-
notes e presbiterianos. 
Estes três últimos de 
confi ssão Calvinista.

Em comum todos 
possuíam o princípio 
de retorno aos ensinos 
puramente bíblicos. Re-
jeitaram as infl uências 
da experiência humana, 
das tradições e deci-
sões políticas e papis-
tas. Como base surgiu 
o que chamamos de 5 
solas: Sola Scriptura 
(Somente as Escrituras 
como fonte de autori-
dade); Solus Christus 
(Somente Cristo como 
único Senhor, Salvador 
e Mediador); Sola Gratia 
(Somente a Graça como 
fonte da Salvação dada 
por Deus em detrimen-
to da salvação meritó-
ria ou fundamentada 
na decisão do homem); 
Sola Fides (Somente a fé 
como meio da aplicação 
da salvação confrontan-
do a compra de indul-
gências ou qualquer ou-
tro modo para receber 
a salvação) e Soli Deo 
Gloria (Glória somente 

a Deus invocando um 
culto e uma adoração 
teocêntrica e um estilo 
de vida que glorifi que 
a Deus em tudo que so-
mos e realizamos).

Tais princípios que 
fundamentaram o mo-
vimento reformado 
ainda servem de base 
para a manutenção de 
uma comunidade san-
ta e bíblica. Como her-
deiros de tais princí-
pios temos as Igrejas 
Reformadas, Luteranas 
e Presbiterianas. Esta 
última, representada 
pela Igreja Presbiteria-
na do Brasil, a maior 
denominação reforma-
da em nosso país, tem 
muito que comemorar: 
500 anos da Reforma 
Protestante; 460 anos 
do primeiro culto nos 
moldes reformados re-
alizado na Baía de Gua-
nabara-RJ; 158 anos da 
chegada do Rev. Ashbel 
Green Simonton no Bra-
sil – iniciando a Igreja 
Presbiteriana do Brasil 
e, em nossa região, co-
memoramos também 
os 70 anos da organi-
zação do Presbitério de 
Araraquara. 

Portanto, sob orga-
nização do Presbitério 
e juntamente com as 
demais denominações 
protestante e evangéli-
ca da nossa região, no 
próximo dia 12 de Agos-
to de 2017, na Concha 
Acústica de Jaboticabal, 
com início as 17:30 h, 
celebraremos tais da-
tas numa Cerimônia de 
Ações de Graças, com 
a presença do Coral da 
Igreja Presbiteriana de 

São José do Rio Preto e 
da Igreja Presbiteriana 
de Jaboticabal, da equi-
pe de Louvor da Segun-
da Igreja Presbiteriana 
de Barretos, da Orques-
tra Filarmônica Infanto-
Juvenil Evangélica de 
Jaboticabal e com pre-
leção pelo Rev. Roberto 
Brasileiro – presidente 
do Supremo Concílio 
das Igrejas Presbite-
rianas do Brasil. Todos 
descendentes do movi-
mento reformado estão 
convidados a participar 
deste momento impar 
da fé evangélica.

Estamos em festa, 
mas, ao mesmo tempo, 
sabemos que a dinâmi-
ca de deforma e refor-
ma continua. Logo, não 
podemos descansar de 
tão importante tarefa 
em prol da preservação 

dos princípios básicos, 
ou como disse o Após-
tolo Paulo: “...como uma 
só alma, lutando juntos 
pela fé evangélica” Fi-
lipenses 1.27. A refor-
ma é algo constante e 
deve ser fi el às 5 solas. 
Somente assim, nesta 
premissa, seguimos no 
lema: “Ecclesia Refor-
mata et semper Refor-
manda est” e mantemos 
a originalidade de guar-
dar os ensinos de Jesus 
Cristo e dos seus após-
tolos. Venha fazer parte 
deste momento e movi-
mento em prol de uma 
igreja cada dia mais fi el 
às Escrituras.

Rev. Everton Matheus
Teólogo; adminis-

trador com Hab. em 
Marketing e Pastor da 
Segunda Igreja Presbi-
teriana de Jaboticabal.
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Audiências serão realizadas nos dias 24 e 25, às 19h, na Câmara Municipal de Jaboticabal

Cultura reorganiza unidade para atender mais e melhor

Número de condutores surpreende; evento conscientizou sobre os perigos do cerol

Departamento de Trânsito instala cerca de 
1.300 antenas protetoras em motocicletas

Prefeitura convida população para discutir Plano 
de Mobilidade Urbana

Com o objetivo de me-
lhorar o trânsito e a mo-
bilidade para motoristas 
e pedestres de Jabotica-
bal, a Prefeitura realiza 
audiência pública se-
gunda (24) e terça-feira 
(25), a partir das 19h, na 
Câmara Municipal, para 
avançar com o Plano 
de Mobilidade Urbana - 
PlanMob. A participação 
popular será fundamen-
tal para encontrar difi -
culdades atuais e solu-
ções futuras.

O PlanMob está sendo 
coordenado pela Prefei-

tura, por meio da secre-
taria de Planejamento. 
Na primeira noite, a em-
presa apresentará um 
levantamento que de-
monstrará as difi culda-
des encontradas em Ja-
boticabal. Já na segunda 
noite, será a vez de toda 
a sociedade presente 
apontar o que considera 
pertinente e fazer uma 
grande noite de troca de 
ideias. 

“Convido toda a popu-
lação, iniciativa privada, 
associações, entidades 
de classe, ou seja, todos 

aqueles que estiverem 
interessados em con-
tribuir com Jaboticabal 
para discutirmos mobi-
lidade. É o momento de 
reclamarmos, de expor 
as difi culdades e iniciar 
um processo de mudan-
ça”, destaca o secretário 
de Planejamento, Paulo 
César Polachini.

O PlanMob trabalha 
com um cronograma que 
inclui estudos, reuniões 
e a realização de audiên-
cias públicas até o fi nal 
do ano. A participação 
popular será decisiva.

Foi um grande su-
cesso. É desta forma 
que o Departamento de 
Trânsito defi ne a ação 
realizada no último sá-
bado (08), na Praça Dr. 
Joaquim Batista, para 
instalação gratuita de 
antenas de proteção em 
motocicletas. Cerca de 
1.300 saíram do local 
equipadas.

“A presença dos mo-
tociclistas surpreendeu 
todos nós. Consegui-
mos atingir esse obje-
tivo inicial, de prote-
ger esses condutores e 
conscientizar sobre os 
perigos que o uso do 
cerol oferece”, afi rma 
o diretor de Trânsito, 
João Martins.

Segundo Martins, o 
departamento espera 
realizar outra edição 
para alcançar mais con-
dutores. “Infelizmente 
não conseguimos aten-
der todos de uma só 
vez. Mesmo assim, con-
seguimos atingir 10% da 
frota da cidade. Nossa 
expectativa é, em breve, 
realizar mais uma ação 
como essa para ampliar 
esse número”, fi nalizou.

A ação contou com o 
apoio do Sindicato dos 
Corretores de Seguros 
do Estado de São Pau-
lo, empresas privadas, 
Moto Clube Águias de 
Cristo, Honda, Corpo 
de Bombeiros, Polícia 
Militar e Senac.

Amigos do Bem trazem Juliano Cezar para show 
benefi cente em prol do HMSI

Amigos do Bem tra-
zem Juliano Cezar para 

show benefi cente em 
prol do HMSI

Pouca gente sabe, 
mas a verdade é que 
Juliano Cezar foi o pri-
meiro cantor a gravar 
a composição “Não 
Aprendi Dizer Adeus”, 
de Joel Marques, que 
anos depois tornou-se 
um dos maiores suces-
sos da dupla Leandro 
e Leonardo. E é exata-
mente Juliano Cezar, 
um pioneiro da música 
sertaneja, que estará 
em Jaboticabal no dia 
12 de agosto para o 
Show Benefi cente pre-

Escola de Arte atende 458 alunos – 40% a mais que em 2016

A Prefeitura continua 
investindo em gestão na 
cultura em Jaboticabal. 
Com o sucesso de proje-
tos iniciados em janeiro – 
como o Quinta no Museu, 
o Cinema em Família e 
apresentações nos bairros 
-, o Departamento de Cul-
tura ampliou o número 
de vagas e reorganizou o 
quadro de funcionários da 
Escola de Arte “Prof Fran-
cisco Berlingieri Marino”, 
garantindo melhor atendi-
mento aos estudantes.

Em apenas seis meses, 
o número de alunos sal-
tou de 327 para 458 – um 
incremento de 40%. “Até 
2016 a prefeitura investia 
R$ 140 mil por mês, para 
atender 327 estudantes. A 
partir de janeiro, amplia-

mos o acesso à música 
com metade do valor – R$ 
60 mil mensais. Cortamos 
gastos e bandas profi ssio-
nais para valorizar a for-
mação de novos músicos 
e quem mais precisa da 
nossa atenção: os alunos”, 
reafi rma o prefeito José 
Carlos Hori.

O diretor administrati-
vo da unidade, Carlinhos 
Santiago, informa que ha-
viam cerca de 17 grupos 
musicais profi ssionais na 
unidade, incluindo a Big 
Band. “O custo era muito 
alto, em torno de R$ 50 
mil por mês, com encar-
gos. O principal foco da 
Escola de Arte não é esse, 
a nova gestão está moti-
vada a oferecer aulas de 
qualidade aos alunos. É 

isso que estamos fazen-
do: ampliando o acesso à 
música às crianças a par-
tir de 07 anos. A escola 
deve investir nos futuros 
artistas”, fi naliza.

Escola de Arte - Funda-
da em 06 de fevereiro de 
1.995, resultado de uma 
parceria entre a Prefeitu-
ra Municipal de Jabotica-
bal e a Associação Cora 
Coralina – Centro Jaboti-
cabalenses de Atividades 
Culturais e Artística, a 
Escola de Arte Prof. “Fran-
cisco Berlingieri Marino” 
tem o intuito de dar aos 
jaboticabalenses e pesso-
as de cidades vizinhas a 
oportunidade de fazer um 
curso de música, artes, ar-
tesanato, dança e teatro.

parado pelo Amigos do 
Bem em prol do Hospi-
tal e Maternidade Santa 
Isabel (HMSI).

Será um show ines-
quecível, realizado na 
Estação de Eventos 
Cora Coralina. Com 12 
álbuns lançados, o can-
tor trará os principais 
hits dos seus 30 anos 
dedicados à música ser-
taneja. São canções que 
marcaram época, como 
Rumo à Goiânia.

Juliano Cezar recebeu 
o Prêmio Sharp de Músi-

ca em 1991 e foi indica-
do como cantor revela-
ção ao Grammy Latino 
2004.

Os ingressos já estão 
à venda e custam a par-
tir de R$ 35,00. Mesas e 
ingressos para área VIP 
podem ser adquiridos 
no HMSI. Os ingressos 
para área VIP também 
são comercializados 
nos seguintes pontos 
de venda: Fratec, Posto 
do Fú, Posto Modelo e 
Zambier.

Confi ra o valor dos 

ingressos:
Ecobier Gold - mesa 

a R$ 600,00, com di-
reito a 6 pessoas e 
open bar de cerveja, 
refrigerante e água.

Ecobier Premium 
- mesa a R$ 500,00, 
com direito 6 pesso-
as e open bar de cer-
veja, refrigerante e 
água;

Ingressos para área 
vip - valor unitário R$ 
35,00
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Obra é fruto de parceria da Prefeitura e Fundo Nacional de Saúde

Jaboticabal ganha novo posto de saúde – CIAF IX

A Prefeitura de Ja-
boticabal inaugurou, 
no domingo (16), uma 
nova unidade de saú-
de, no Residencial dos 
Ipês. O prédio, localiza-
do próximo ao CEVER, 
conta com mais de 600 
metros quadrados e vai 
atender a população do 
Recanto do Barreiro, 
Parque dos Laranjais, 
Morada Nova, Vila Mo-
reli e bairros próximos.

O prefeito José Car-
los Hori informou que a 
unidade contará com os 
profi ssionais que aten-
diam no CIAF II – Sanbra. 
“Logo que assumimos 
detectamos problemas 
nas obras do CIAF II e 

que demandam tempo 
para resolver. Finaliza-
mos o CIAF IX e realo-
camos os funcionários. 
Nossa equipe chegou 
para trabalhar e colocar 

para funcionar o que es-
tava parado”, informou 
Hori, que completou: 
“nosso primeiro passo 
foi reabastecer a farmá-
cia. Agora, estamos re-

estruturando a atenção 
básica para garantir a 
qualidade no atendi-
mento que a população 
merece”.

O CIAF II está parali-
sado há anos e o aten-
dimento foi transferi-
do para o CIAF I, muito 
distante dos morado-
res. “Além da distân-
cia, o atendimento foi 
sobrecarregado e per-
deu muito a qualidade. 
Logo no início, o prefei-
to determinou retomar 
a compra de remédios 
e reforçar o atendimen-
to nos bairros, na pre-
venção de doenças e na 
atenção básica. É nisso 
que a nova equipe está 
trabalhando”, informou 

a secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

A nova unidade bá-
sica de saúde conta 
com três consultórios 
médicos, consultório 
odontológico, salas de 
curativo, vacinação, 
inalação, esterilização 
e observação. Além 
de cozinha, banheiros 

adaptados, recepção e 
área administrativa – 
almoxarifado e sala de 
reuniões. 

A unidade está loca-
lizada na Rua Eduardo 
Vantini, 90 – Residen-
cial dos Ipês. Mais in-
formações pelo telefo-
ne (16) 3209-1500.

Estação de Eventos “Cora Coralina” registrou grande público nos seis dias de evento

35ª Festa do Quitute e Expofeira de Arte e Artesanato 
cumpre seu papel solidário e reúne as famílias

A 35ª edição da Festa 
do Quitute, de Jabotica-
bal (SP), chegou ao fi m 
no último domingo (16) 
colhendo bons frutos e 
atingindo importantes 
objetivos. Com o tema 
“Uma festa da família”, 
o evento foi sucesso de 
público em todas as noi-
tes e também durante o 
domingo. Como conse-
quência, as entidades 
registraram um grande 
volume de vendas.

“Na abertura do even-
to fi z questão de res-
saltar que somos uma 
grande família e que era 
preciso nos unir para 
fazermos uma grande 
festa. E foi o que acon-
teceu. Jaboticabal deu 
uma resposta à altura 
e compareceu a esse 

evento tão especial e 
importante para as en-
tidades, que realizam 
um trabalho exemplar 
para a cidade”, comen-
tou o prefeito.

O presidente da fes-
ta, Welington de Caia-
do Castro, ressaltou a 
importância do evento 
para os quituteiros. “É 
o momento em que as 
entidades e seus volun-
tários se esforçam ao 
máximo para oferecer 
comidas saborosas e, 
em contra partida, arre-
cadar fundos para cus-
tear despesas”, afi rma.

Projeto Família – a 
edição representou o 
ponto de partida para 
o projeto “Jaboticabal 
em Família”, desenvol-
vido pela Prefeitura do 

município. Idealizado 
pelo prefeito Hori, tem 
como objetivo integrar 
instituições, organiza-
ções, igrejas e comuni-
dade para fortalecer os 
valores familiares.

“Nossa sociedade 
está muito imediatista. 
Fazemos várias coisas 
ao mesmo tempo e es-
tamos deixando de con-
versar o sufi ciente com 
os fi lhos, avós, irmãos, 
pais. Só com a união 
de todos vamos deixar 
nossas crianças e ado-
lescentes fortes e longe 
do doloroso caminho 
do álcool e das drogas”, 
afi rmou Hori na abertu-
ra da festa.

A festa – como sem-
pre, pratos regionais e 
internacionais, doces e 

salgados, deram o tom 
da festa. Preparados 
por mais de 30 entida-
des do município, a di-
versidade gastronômi-
ca chamou a atenção. 
Além disso, artesãos 

expuseram suas obras 
e evidenciaram o ta-
lento de cidade para as 
produções manuais. Ao 
mesmo tempo, em dois 
palcos, bandas locais e 
renomadas, como Placa 

Luminosa e Jorge Ara-
gão, presentes neste 
ano, se revesaram e ga-
rantiram a trilha sonora 
da festa da solidarieda-
de.


